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Képviselőválasztási mozgalmak.
műveltebbek és becsületesebbek, scmliog ly osz^. 
közökkel lehessen őket megnyerni, sőt Lkább ön

A  választási mozgalmak alkalmából kérem 
tek. Szerkesztő urat, szíveskedjél; alábbi soraimat 
közzé tenni, oly czéiból, hogy minden egyes pol
gártársam e sorokat olvasva, tisztába jöhessen 
azzal, hogy mily mystificatió áldozatává akarják 
ő t tenni az úgynevezett Gaál, de helyesebben 
O lay-párt néhány kolomposai, és minek tulajdo
nítandó az, hogy ugyanezek a rágalmazás, szit- 
kozódás piszkos eszközeit a hírlapi irodalomba is 
á t vitték.

Midőn ezelőtt négy héttel Latinovics Gábor 
volt városi plébános ur, műveltsége, hazaszeretete, 
szabadelvtisége városunk és közművelődésünk ér
dekeiben szerzett bokros érdemei és ezek által 
kivívott közszeretet és becsülés folytán, városunk 
nagyszámú és lég tekintélyesebb polgárai által 
képviselőjelöltnek szenteltetett ki, és felléptének 
hire járni kezdett, ekkor minden felszólítás és 
hívás nélkül Olay Lajos úr, a Gaál párt alko
tója, megjelent Latinovics Gábor úrnál, és húsz 
vendég jelenlétében nyilvánosan és hangosan 
b e c s ü le ts z a v á t  kötötte le, hogy ellene egy 
lépést sem fog tenni a választási mozgalmak a l
kalmakor.

Azonban adott szava ellenében, melytől ön
magát menti fel egy Latinovics űrhoz ir t határo
zatlan tartalmú levélben, miután előbbi képvise
lőnk Tóth Kálmán úrral egy pénz kérdésen üsz- 
szeveszett, és azt ezáltal Bajáról elűzte, később 
eszébe ju to tt, hogy ő mégis megmutatja, hogy 
Baja polgárait ép úgy ujja körül tudja forgatni 
mint clienseit, (vagy legalább ő azt hiszi) és 
ugyanekkor szövetkezett Erdélyi Gyula úrral, ki 
eltekintve, hogy egy bizonyos csődügyben Olay 
urnák neki te tt szívességei által ennek úgyis le
kötelezve van és tőle függ, még azért is játsza 
a nagy ellenzékit, mert nem régiben Baja váro
sánál aljegyzői állást keresvén, miután sem szak- 
képzettsége, sem állása, sem foglalkozása, sem 
múltja, sem jövője, de még vallása sincsen, a 
mennyiben sem zsidó, sem keresztény, természete
sen nem is candidáltatott, és igy meg sem vá
lasztatott, minélfogva azért, hogy saját tétlensége 
következtében nem végzett jogot és qualificatiója 
nincs, borzasztó dühös minden kormány, főispán, 
polgármester és mindazon emberekre kik nálánál 
többet tudnak és tettel;.

E  két ember kezdett tehát agitálni és pár
to t alkotni. Gyűléseket hívtak össze Szokncr 
A ntal űr neve alatt, ki erről mit sem tudott, és 
azt megtudván, határozottan viss autasitotta az 
elnökséget, melyet reá akartak tólni. Jegyzőt vá
lasztottak a nem is létező pártnak, Bodrogi Gyula 
urat, ki ez ellen tiltakozott, mert nem is vá
lasztó.

Elkezdett Erdélyi úr saját lapjában úgy egy 
két fővárosi lapban rágalmakat, piszkot és gya
lázatot szórni Latinovics úrra és tisztelőire, és 
egyik hazugságot a másik után koholni, szennyes 
dalokat szerkeszteni és kiadni.

Ámde mindezen eszközök nem fognak, mert 
Jiála Istennek a  mi választó polgáraink sokkal

magát, és pártjá t gyalázza meg az ily szennyes 
eljárás.

Végre felkérték Gaál Péter urat jelöltnek. 
Gaál Péter ur egy igen derék bérlő és fakeres
kedő lehet, de a politikához és ország dolgaihoz 
köztudomásúlag édes keveset érthet.

De nem is törődik ön érdekén és saját dol
gain kívül semmivel.

Ezt fényesen beigazolta önmaga, mert a múlt 
országgyűlésre a keczeli kerületből lévén képvi
selőül felküldve, egyetlen egyszer volt az ország- 
házban, de azért nem átalotta szegény eladósodott 
hazánk pénzéből magúnak a képviselői napidijakat 
fizettetni. Sőt még akkor, midőn hazánk sorsa a 
közjogi egyezségnek 10 évrei újjá megkötése ál
tal lííggútt képviselőiktől, mondom, még akkor 
sem tartotta, érdemesnek, az országgyűlésen meg
jelenve, szavazatát a. mérlegbe vetni.

Szegény haza, szegény ország, szegény nép, 
kinek ily képviselői vannak !

Mindezeket jó l tudva és mindezek dacára, és 
daczára annak, hogy Latinovics ur tudományát, 
jellemét és önfeláldozó tevékenységét ismerik, mé
gis csupán önhittségből és hiúságból meghívjuk 
Gaál P éte rt képviselőül, egy oly városban mint 
Baja.

Ez ha nem több, legalább merészség, és koc
káztatása a város érdekeinek.

De mégis felelt Gaál ur a magamódja szerint 
emberesen, és talán öntudatlanul úgy arczúl csap
ta összetákolt híveit, mint azt senki jobban nem 
tehetné.

Ugyanis Gaál ur pártjának kinyilvánította; 
hogy a jelöltséget nem Jogadja el, de ha mandátumot 
készen hoznak, azt szívesen elteszi. “ Programmot 
uem adott, csak annyit, it t  saját szavait idézzük : 
*hogy van a szélső halnak egyik háhdsó sarka, 
és ahhoz tartozom én.** (Erdélyi ur az „Egyet
értésben u s a „Bajai Közlönyben" ezen beszédet 
„nagyszerűnek, hazafiasnak, költői ihlctséggel eló- 
adottnakés olyannak nevezi, mely a választók sze. 
mébe könnyeket csalt. Szegény választók ily gúnyt 
űzni belőletek 1)“

Ezekkel talán Gaál ur kimondotta nyíltan 
önmaga, hogy szégycnli magát azok kezeikből, 
kik azt kínálták a jelöltséget elfogadni, kimon
dotta nyíltan, hogy politicai elve és programmja 
nincsen, mert ezek sarkokban és kuczkókban uem 
hevernek, ha a fejben és szívben nincsenek.

De mandátumot azért elfogad. Természetes 
hisz az jövedelmez, és nála minden dolog nélkül 
mert nincs azon morális ambitiója, hogy a meg
bízásnak eleget is kell tenni és a fizetésért dol
gozni is kell, és első a haza és polgártársaim, 
azután jövök csak én.

Mindezek daczára Olay és Erdélyi ur és 
egy pár hasonclvü és érdekű más egyén élnek, 
halnak, lármáznak, piszkolódnak, korteskednek, nem 
a haza, nem a meggyőződés és elv, uem a párt és 
nem Gaálért, hanem azért, hogy ük megmutassák 
hogy Baján Ök az urak és annak kellene tör
ténni a. mit ök akarnak.

Szegény Baja, Isten mentsen ettől.

Most még csak azt akarom önnel tudatni, t. 
szerkesztő ur, hogy mind ezeket sohasem irtain 
volna le, ha Latinovics urat és pártjá t nem hal
moznák naponként újabb és újabb rágalmak és 
piszkolodásokkal, a mi ebből önre ju t t. szerkesz
tő ur, azt ne fájlalja, föl se vegye.

Még többet is tudok, ha nem lesz békénk és 
szükség lesz reá, majd azt is elmondom.

* *
*

H Í R E K .

— K i a bűnös ? Érdekes leleplezés. Egy 
nappal előbb mint Latinovics Gábor választói 
között megjelenvén ünnepélyesen kijelenté, hogy 
tisztelve Baja sz. k. város érdemes polgárainak 
akaratát képviselőjelöltül fellép, Baján já rt csend 
ben Tóth Kálmán , s egy helyen több főbb 
párthivét összegyűjtő , Mihelyt Olay meglátta 
Tóth Kálmánt igy fogadta : „No Kálmán hoztál 
e pénzt, ha nem hoztál úgy kész bukásra jösz 
ide." A  többit ez alkalommal mellőzzük. Olay 
idézett szavai után kijelenté Tóth Kálmán, hogy 
a követjelöltségről visszalép. Jobb hát Gál Pé
ter mint Tóth Kálmán 9 Ki hát a bűnös Olay 
uram ?

— Minden nap egy hazugság. Nulla dies 
sinc liueis. Az ellenpártnak a hírlapi botrányo
kon kívül legbathatósabb kortesfogása, hogy min
dennap cifrábbnál cifrább álhireket terjeszt. Nr. 1. 
Cselszövő és csak köpönyeg alatt működő 
egyének azt hiresztelték, hogy Margalics Szulikkal 
Müller János földbirtokosnál s más városi képvi
selőknél volt, hogy bajai plébánossá ne Berényi, 
hanem Szülik választassák, Ez ostoba hazugság : 
Szülik most Szegeden van s két év óta nem volt 
Baján, M üller János urat pedig meglehet kér
dezni voltam-e nála négy év óta : különben pe
dig Berényi legjobb barátom a világon, a kiért 
szivem utolsó csepp vérét kész volnék feláldozni, 
nemhogy ellene egy szót szóljak.

Nr. 2, Az ellenpárt egy kortese — kit nem 
akarunk megnevezni — tapogatúdzott pártunk 
körül nem volnánk-e hajlandók egy marék bankó
val betömni a száját — de mivel egyáltalán 
sem nem szoktunk senkit megvásárolni, sem erre 
rá nem szorultunk — ajáulkozását el nem fogad
tuk s most boszujában á la Putifárné azt hi- 
reszteli, hogy mi meg akartuk venni I

—  Megérdemli. A  „Bajai Közlönyt" a 
Latinovics-párt számos tagja, tekintettel annak 
valóban botrányos személyeskedéseire, visszautasí
to tta s többé el nem fogadja.

„ Egy gyógyszerész boszuja. Mulatságos iigy- 
beu hozott döntő Ítéletet a napokban a bourgi 
törvényszék. Prancziaország némely vidékén még 
mindig szokásban van, hogy az uj házasoknak éjjel 
macskazenét adnak. Nem régiben egy pont d’aini 
özvegy gyógyszerész hajtotta fejét másodszor is 
Ilynion igájába. A  nagyszerű menyegző után éjfél 
felé a násznép eltávozott s oz uj házaspár egyedül 
maradt a nász-szoba homályában. — Egyszerre



borzasztó zsivajra ébrednek. Az ablak alatt ékte
len fütyülés, szóval, a legiinpertineuscbb macska- 
zene riadt föl. A gyógyszerész pénz Ígért a tömeg
nek, csak távozzanak, de a tömeg oly roppant 
váltságösszeget kért, hogy n gyógyszerész dühösen 
becsapta ablakát. Másnap éjjel ismétlődött, a macs
kazene és ez igy ta rto tt három teljes éjszaka. 
A  gyógyszerész fiatal neje közel állo tt a mogörii- 
léshcz. A negyedik éjjel a nász-szoba ablaka hir
telen megnyílt és a gyógyszerész egy marok savval 
teli tá lat zúdított a macska zenélök nyaka közé, 
mire a csapat ordítva megfutamodott. - A gyógy
szerész békében élvezte Hvinén gyönyöreit, de pár 
nap múlva 10 — 15 megidézést kapott, s a bol
dogtalan ember kénytelen volt fájdalomdijat fizetni 
azoknak, a kiket maró kotyvalékával nyakon ön
tött. A  gyógyszerész a buurgi törvényszékhez folya
modott a pont d’aini békebiró ítélete ellen s a 
bonrgi törvényszék úgy oldotta meg a dolgot, hogy 
a macskazenéjükre illetlen csönháboritásért épp 
annyi pénzbüntetést rótt, a mennyit fájdalomdij fejé
ben a gyógyszerész fizetett ki. Ez a lökétetes quitt.

— Felsültek. Üdvös intézkedés, hogy minden
kinek kivétel nélkül, legalább ki egészséges, és 
jól kifejlett testű legény, szolgálni kell a királyt 
_  és ha kell piros vérét is ontani a hazáért. — 
Igen szép dolog ez, azouban mégis találkoznak 
olyanok, kik jobb szeretik gazdájokat szolgálni, 
é6 vérüket inkább a nagy korcsmába valami deli 
hajadonért ontani — mint a hazáért E zt bebi
zonyította Zomborban két élelmes atyafi. Persze 
őket is behívták katonának. — Okoskodtak ele
get hogy miként kéne kibújni valahogy a nagy 
teher alól; de nem sikerült. Felöltöztették — 
és szép 26 fontos puskát, meg a pauganétot is 
átad Iák nekik. H ja de a legények a puskát sem
mi áron nem akarták elfogadni és kezükbe veuni, 
kinyilatkoztatván, hogy ők mivel oly „ujhitüek," 
semmi féle olyan eszköszt, melylyel felebarátjuk
nak árthatnak , — hordozni nem foguak; mert 
azt mondja a szt. Írás : „ki milyen fegyverrel öl, 
olyan által vesz el már pedig ők ezt nem 
akarják. —  Hiába minden szép szó, hasztalan a 
büntetés, a fegyvert nem akarják elfogadni. F ü 
lébe jön az ezredesnek a legények makacssága, 
parancsot ad, hogy vezessék elébe a két atyafit. 
Á rtatlan  pofával jelennek meg a „katona u r“ 
előtt. „H át maguk miért nem fogják a puskát?" 
„M ert nem szabad" — volt az egyszerű felelet. 
„K i mondja az t?"  „Az ur Isten, ki csak egy 
van ; de bárom személyben, és ki lakik a  menyek 
országában — ki mindenkinek parancsol." Erre 
az ezredes dühbe jővén rá mordul az istenfélő és 
erőshilü keresztyénekre: „Jól van, ha a puskát 
nem fogadjátok el, és ellenszegültök, holnap reg
gel úgy főbe lövetlek, hogy egyenesen a mennyor
szágba juttok. Jiechts um marsch. Erre azután 
úgy megijedlek a jámbor hazugok, hogy térden 
állva kérték az óbester urat, hogy ezt ne tegye, 
mert ha igy van, akkor ók inkább csak megfog
ják a puskát, mitsein a jó istenhez masíroz
zanak. Sz és V.

— Megszökött fclesóg mint virágárus leány 
Budapest egyik kisebb korcsmájában vidám tár
saság ü lt együtt, kik között egy csinos virágárus 
„leány" kínálta virágait, ivott a kínált borból s 
dalolt csengő hangon érzelmes magyar nótákat. 
„E zt a virágárus leányt még soha sem láttuk" . . . 
„Talán nem is leány," jegyző meg valaki. A 
virágárus leány merően nézett az emberre, mint
ha kérdőre akarná vonni kétkedéséért. Igen szép 
volt, nyalkán öltözködve, hosszúra eresztett hajjal, 
úgy, hogy az egész népség gyönyörködött benne.
A virágárus leány virágaival odaült a mellé, ki 
kétségbe vonta, hogy leány s büvössen nézett 
szeme közé: fel is czifrázta vagy tíz bokrétával. 
Egyszerre nyílt az ajtó  és egy termetes barna 
férfi lépett a korcsmába. A leány hirtelen felug
ro tt és az egész kosár virágot a férfi szeme közé 
hinté s nzután eszeveszettnn rohant ki a zuhogó 
záporba. A barim férfi elbeszélte, hogy ez a 
„v irágálús leáiij “ az ő hűtlen felesége, ki vidék

ről megszökött egy csizmadia legénynyel és sok 
kedves holmiját magával vitte. Futo tt utána, de 
az esőben nem találhatta meg sehol.

A  telephon mint bölcsöringató. Nem 
régen egy estélyen, hol Edison is jelen volt, egy 
nő azt kérdezte Edisontól, hogy számos találmá
nya kozott nem fundálta-e már azt is ki, miképen 
lehelne a bölcsőben fekvő gyermeket, ha sir vagy 
sikolt., automatszerühg ringatni ? Persze a ter
mékeny fe lta lá l erre aligha gondolt; azonban 
mai csupa meglepetésből is meg Ígérte a szép 
szemek tulajdonosnőjéuek, hogy meg fogja kísér
lem, talán sikerül s akkoi lesz bútor azt meg
küldeni. És ime ! már pár nap múlva következő 
készülékeket küldött Éva kiváncsi lányának. Égj' 
telephon igen közel van helyezve a bölcső felibe; 
valahányszor gyermeksirás hallatszik, a telephon 
lemeze rezeg. Az ezen rezgések által előidézett 
áramlat egy oszlopon keresztül megy, azután egy 
villamdélejen és ily módon tetemesen tuegerősb- 
bödik és pedig annyira, hogy elég erős valamely 
joeclianismus emeltyűjét mozgásba hozni, mely a 
bölcsőt gyöngéden és szabályosan himbálja. I la  a 
sikoltásnak vége van azaz a telephon rezgései 
megszüimek, az emeltyű ismét rendes állásba tér 
vissza és a bölcső megáll s újból hinbálodzik, ha 
a gyermek sírni kezd. A  talál mány igen egyszerű, 
de geniális s semmi lehetetlenség nincs benne, ha 
a bölcsőt megfelelőleg készítik.

— Az orosz invasió által földönfutókká vál
tak, valamint a török sebesültek javára gyűjtött 
pénz, élelmiszer és tépésről szóló kimutatást Sztu- 
pa György, a segélyző bizottság pénztárnoka ösz- 
szeállitotta s szerkesztőségünkhöz is bekiildötte.
-  E  szerint begyült összesen 19,199 kilo liszt, 
18.173 kilo és 47(54 liter búza és rozs, 9920 
kilo és 21 liter árpa, 75G8 kilo 109 liter főze
lék. Ezek részint természetben, részint pénzzé 
téve küldettek el rendeltetési helyükre. A  török 
sebesültek részére begytilt összesen 441 kilo 984 
gramm tépés, 252 kilo 390 gramm kötéshez való 
vászon és 833 kiló 500 gramm különléle ruha
nemű. Pénzbeli adomány befolyt összesen 59,471 
frt 48 kr. ebből átadatott a török konzulátusnak 
58,000 frt 55 kr. a többi a gyűjtések körül fel
merült költségek fedezésére fordittatott. — Ezen 
kimutatásban nincsenek befoglalva azon adomá
nyok, melyek közvetlenül küldettél, a török con- 
sulatushoz.

— Súlyos baleset érte a napokban Andrássy 
Manó grófot. M int a ltozsnyói Híradóban olvas
suk, a gróf, ki jelenleg gömüri birtokain tartóz
kodik, néhány nap elolt a Sulova hegyen levő 
vadászházból jö tt lefelé egyfogatu kocsiján. A  
hegyoldalban azonban kocsijának kerekei bele
akadtak egy táviró oszlopba s felfordulva, fején 
kezén és lábán annyira megsérült a gróf, hogy 
huzamosabb ideig feküdt eszméletlenül a földön. 
A rra jövő fuvarosok látták el az első segélylyel, 
Mint halljuk, e sérelem következtében a gróf né
hány napig ágyát őrizni lesz kénytelen.

— Egy cyprusi trónkövetelő. Pétervárról 
írják a „Nordd. Alig. Z fg.“-n a k ;É l  itt egy sze
gény beteges ember, ki Cypnis szigetének az 
angolok által történt birtokba vételét mintegy 
törvénycsitni akarná. Ez az utolsó Lusignan, s 
hogy ő az örraényországi és cyprusi királyok utód
ja , uem szenved kétséget. Ma is láttuk ezen öreg 
urat sé tá ln i; ő a huszárokéhoz hasonló egyenruhát, 
egy csillagot, sötétszinü sapkáján veressárga ko
kárdát és szürke katona-köpenyt visel. Jelentékeny 
vagyona, mely Konstántinápolyban a görög pat- 
riarchidndl volt letéve, az 1827-ik évi fölkelés 
alkalmával elveszett. Olykor olykor az öreg koro- ' 
naörökös a császártól kisebb segítséget kap. Egyet* 
len fia mintegy két év előtt halt meg Milanóban a 
legnagyobb nyomorban. Az öreg, kinek nincs örö
köse, jogait az angol kormánynak szándékozik , 
eladni. Váljon elfogadja-c az angol kormány ezen 
üzletet. ?

C s a r n o k .

SZÜL KIM SÍKJA . . .

J  in n i nőit a le húr nyárfa 
Madár ének hangzik rajta, 
Kicsorduló kényeimmel 
Elmerengek úu alatta 
Lombos agát kiterjesztve 

Hajtja homlokomra, 
.Mintha édes jó atyámnak 

áldó keze volna.

Kis keresztek egymás mellett 
Szomorúan állnak kettőn,
Egyik anyám, másik atyám — - — 
Mind a kettő kit szerettem I 
Fuvalom jő, a kis virág 

Loborul a sírra,
.Mintha mellém térdepelne 

b velem együtt sirnu.

Moginiádkozintta fiát 
Nyugvásra jó édei anyja 
ók is loieküsznek mindjárt 
Hsak aludjál fiúm - — momlja 
En is, én is haza mennék 

Imádkoznám szépen,
De nincs hova . . .  lol'okszom hát 

Sírotok végébe.

Jöjj el álom pilláimra 
És altass el szépen engem,
Jöjj el, jöjj el édes álom,
Altasd el csak fáradt lelkem! 
Nyugodjatok jó szülőim 

A sirnak hüsében,
Én is nyugszom nemsokára

Én is alszom szépen . . .

MAGAS ÉGEN . . .

agas égen termő csillag 
'Két világba ragyog fénye,
Két világom szép csillaga 
Te vagy lánykám, szivem éke. 
Te vagy napja napjaimnak 
Mégis sötét ez az élet,
Bába oltott örömvirág 
Nem feledlek soha téged.

Bzomoruan szól a madár 
ttengő ágon, őszi berken ;
Szép időkről szól epedve,
Bele jajdul fájó lelkem 
Én voltam a szerelemnek 
Vidám ifjú éneklője,
A nagy világon a legszebb 
Szőke kis lány szerelője.

Kiflin Gyula.

D u n a g ő z h a j ó z á s i  t á r s u l a t

posta- és személyszállító hajóinak

m e n e t r e n d j e .
Bajáról Budapestre: naponként, kivéve pénteken, regeli 4 

órakor, és naponta d. u. 3 órakor.
Bajáról Mohácsra : naponként, kivéve hétfőn, reggeli 6 óra 

kor, és azonkívül naponként esti 8 óra
kor.

„ Zimonyba : naponként, kivéve hétfőn, reggeli 6 óra 
kor.

» Oraovóra : szerdán éB szombaton reggeli 6 órakjo

Felclüs szerkesztő :

Dr M a r g a 1 i t a Edit.

Nyomatott NAiuy L»Joh gyorsaajtóján.




